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Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe, cie omgevingsbeleid, 
 
Samenvatting 
M=W maakt zich zorgen over het volgende:  
Onderdeel van het oplossen van het stikstofprobleem is om nabij Natura2000 veehouderijen 
op te heffen danwel uit te plaatsen. Kapitaalkrachtige siertelers zullen met graagte de vrij-
komende weilanden opkopen en gebruiken voor hun intensieve sierteelten die gepaard gaan 
met grondwateronttrekkingen en veel bestrijdingsmiddelen, waardoor alsnog effecten op de 
Natura 2000-gebieden kunnen optreden.  
In het arrest van het Hof van Justitie van 7 november 2018, waar ook de ‘PAS-uitspaak’ van 
de Raad van State op is gebaseerd, zijn begrippen uit de Habitatrichtlijn verduidelijkt. 
Hierdoor is duidelijk geworden dat een activiteit als het in gebruik nemen van landbouw-
percelen voor andere (intensieve) teelten onder het begrip ‘project’ zoals bedoeld in de 
Habitatrichtlijn valt. Dit kan tot gevolg hebben dat vergunningplicht Wet natuurbescherming 
ontstaat. 
 
Als bij het vrijkomen van landbouwgronden van stoppende melkveehouderijen niet 
tegelijkertijd in de volle breedte wordt aangestuurd op natuurvriendelijke landbouwvormen, 
dan geraken natuur en omwonenden van de regen in de drup en zitten telers met een kat in 
de zak. 
We vragen u om ook deze aspecten in uw besluitvorming te betrekken.  
 
 
Toelichting 
Hierbij vragen we uw aandacht voor de relatie tussen de Natura 2000-gebieden en 
intensieve teelten met gebruik van bestrijdingsmiddelen, drainage en beregening.  
 
In de Tweede kamer is in 2014 (Bron: 2e Kamer, 2014-2015, nr. 833) eerder aandacht 
gevraagd voor deze relaties. Dit naar aanleiding van onderzoek op de Veluwe. Kort gezegd 
was het antwoord dat er geen sprake was van een project in de zin van de (toenmalige) 
Natuurbeschermingswet, maar van ‘andere handelingen’ waardoor een passende 
beoordeling achterwege kon blijven. 
Met het arrest van het Europees Hof van Justitie van 7 november 2018 in de gevoegde zaken 
C-293/17 en C-294/17 zijn diverse begrippen uit de Habitatrichtlijn verduidelijkt. Op basis 
van dit arrest heeft de ABRvS zijn uitspraak van 29 mei 2019 inzake de stikstofproblematiek 
gedaan.  
Het in gebruik nemen van een landbouwperceel voor een intensieve teelt, alsmede het 
aanleggen van drainage, het slaan van beregeningsputten en het daarbij gangbare grote 
bestrijdingsmiddelengebruik dient op basis van het arrest HvJ als project te worden gezien. 
Wanneer dit in de omgeving van een Natura 2000-gebied plaatsvindt volgt hieruit een 
vergunningplicht Wet natuurbescherming (Wnb).  
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De provincie Drenthe wenst deze vergunningplicht niet te accepteren. In plaats daarvan past 
de provincie wat zij noemt ‘voortoetsen’ toe, waaruit zou blijken dat het effect van een 
(enkel) project klein is.  
Het probleem is dat hierbij de cumulatieve aspecten niet worden beoordeeld, wat bij een 
passende beoordeling in het kader van een Wnb-vergunning wèl moet.  
De gelijkenis met de stikstofproblematiek is duidelijk. Eén enkele veehouderij voegt maar 
weinig stikstof toe, maar vanwege de reeds overbelaste situatie is dit toch vergunnings-
plichtig.  
Wij zijn van mening dat ditzelfde principe geldt voor verdere verdroging van een reeds 
verdroogd Natura 2000-gebied, alsmede voor verdergaande contaminatie met pesticiden 
van een gebied waarin de stand van insecten afneemt.  
Hiervoor ontbreken nog passende beoordelingen. De Ctgb geeft aan dat het onmogelijk is 
om door een passende beoordeling aan te tonen dat er geen nadelige effecten zullen zijn als 
gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelengebruik (voorzorgprincipe Wnb) en slechts 
afstand nemen een adequaat middel is (gesprek Meten=Weten met Ctgb op 27 mei 2019). In 
de kamerbrief van 7 oktober 2019 van minister Schouten geeft zij aan dat de Ctgb geen 
richtsnoer voor de beoordeling van cumulatieve risico’s voor de gezondheid van insecten 
heeft. 
Wij zijn er van overtuigd dat het juist toepassen van de relevante wetgeving (Wnb) c.q. het 
maken van passende beoordelingen van intensieve teelten, zal uitwijzen dat er grote 
afstanden zullen moeten worden aangehouden tussen deze teelten en natuur. 
 
In de relatie tussen agrarische activiteiten, de Natura 2000-gebieden c.q. de Wnb zijn meer 
aspecten aan de orde dan alleen ‘stikstof’. Bij het praten over oplossingen moet dan ook 
navenant breder worden gekeken dan nu het geval lijkt.  
Wij verzoeken u aandacht te geven aan al deze aspecten. 
 
Het gevaar bestaat dat melkveehouders rond de Natura 2000-gebieden als gevolg van het 
stikstofprobleem in hun mogelijkheden worden beperkt en vervolgens de graslanden in 
gebruik geven aan telers van intensieve gewassen. Wij hebben aanwijzingen dat dit in de 
gemeente Westerveld reeds gebeurt.  
Onze drie Natura2000-gebieden èn omwonenden van intensieve teelten dreigen zo van de 
regen in de drup te geraken: verdere verdroging van Natura2000 en nog meer blootstelling 
aan bestrijdingsmiddelen van zowel mens als natuur. 
 
Maak gebruik van het moment: de samenkomst van meerdere redenen om de landbouw te 
veranderen. Sla nu resoluut de richting in van kringlooplandbouw / biologische landbouw / 
natuur-inclusieve landbouw / gifvrije landbouw / etc.  
Dan worden de doelstellingen van de Provincie Drenthe op al deze gebieden binnen de 
termijn gehaald! 
 
Hoogachtend, 
 
Rob Chrispijn (voorzitter) 
Alok van Loon (secretaris) 
 
Namens bestuur en leden van de Vereniging Meten=Weten (gemeente Westerveld) 


